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2- Enerji kalitesi / devaml›l›¤› iz-
leme ve kontrol otomasyonu
a. Enerji izleme ve kontrol
b. Kontrol Otomasyonu / yük at-
ma otomasyonu

Not: Tüm bunlar›n yan›nda, ma-
kine otomasyonu, proses otomas-
yonu firman›n faaliyet alan›nda
olmad›¤›ndan kapsam d›fl› tutul-
mufltur.

1- Enerji Kalitesi / Devaml›l›¤› 
‹zleme Otomasyonu

a- Enerji ‹zleme 
(Tüm parametreler)
Bu tip enerji otomasyonlar›nda
sahadan sadece bilgiler okunur.
Yani sahadaki herhangi bir ciha-
za müdahale edip onun çal›flma
fleklini de¤ifltirmek veya bir nok-
tan›n enerjisini on/off yapmak
mümkün de¤ildir. Bu nedenle sa-
hada kullan›lan ekipman sahada-
ki izlenecek parametrelere göre
de¤iflkenlik göstermektedir. 

E¤er sadece elektriksel bilgiler iz-
lenecek ise, izlenecek parametre-
lere uygun RS232/485 ç›k›fll› bir
enerji analizörü kullanmak yeter-
lidir. Bunun yan›nda s›cakl›k,
nem, trafo ya¤ seviyesi, flalter/ke-
sici aç›k-kapal›, trafo kap›s› aç›k-
kapal› gibi parametrelerinde iz-
lenmesi gerekiyor ise bu durum-
da izlenecek parametrelere uy-
gun iletiflim portuna sahip veya
dijital/analog (transducer) ç›k›flla-
r› bulunan, switch, flalter, kesici,
termostat kullan›lmal›d›r. (RS
485/232 ç›k›fllar›na sahip olma-
yan elemanlar›n sahada bulun-
mas› durumunda bunlardan ge-
len dijital / analog sinyallerin ifl-
lenmesi ve PC’ye aktar›lmas› için
PLC kullan›lmas› gerekir) Tüm
bilgiler, bir veya birden fazla tek
hat flemas› sayfas› üzerinden izle-
nir. Ayr›ca sistemi k›smen simule
etmek de mümkündür. Yani, ek-

rana konacak bir veya daha fazla
tek hat sayfas› üzerinden sistemin
daha kolay ve anlafl›l›r olarak iz-
lenmesi mümkündür.

E¤er sistem bir enerji izleme siste-
mi ise afla¤›dakiler mümkündür:
• PC ekran›nda ölçülen anl›k de-
¤erler online olarak izlenir, 
• Ayarlanan frekansta ölçülen de-
¤erler kaydedilir,
• Ayarlanan alt, üst, eflit de¤erle-
rine göre sahadan alarm al›nabi-
lir, 
• Al›nan alarm de¤erlerini tarih-
saati-de¤eri ile kaydedilir,
• Kaydedilen bilgilerden istenilen
tarih ve saat aral›klar›nda raporlar
al›nabilir, al›nan raporlar di¤er
program formatlar›na (Access, Ex-
cell) aktar›labilir,
• Ölçülen veya rapor olarak al›-
nan de¤erler yaz›c›dan ç›kt› al›-
nabilir,

• Sistemin çal›flmas› hakk›nda
her daim bilgi sahibi (flalter pozis-
yonlar›  vs..) olunur,
• Tüketim noktalar›n›n tespiti ve
enerji tasarrufu önlemleri al›nma-
s› sa¤lan›r,
• Ar›zalardan ve ar›za do¤urarak
sistemin kesintiye u¤ramas›na se-
bep olabilecek olaylardan an›nda
haberdar olunabilir. Böylece sis-
teme an›nda müdahale edilerek
verimlilik art›r›l›r,
• Yükleri besleyen enerji kalitesi
hakk›nda bilgi sahibi olunabilir,
• Reaktif enerji tüketimlerinin sü-
rekli izlenmesi ve kay›t alt›na
al›nmas› vas›tas›yla, cezal› reaktif
enerji tüketim bedellerinin öden-
memesi sa¤lan›r,
• Üretimdeki enerji maliyetleri-
nin ç›kart›lmas› ve enerji tüketim-
lerinin kayd›,
• Sahadaki ekipmanlar taraf›ndan
ölçülen de¤erlerin (ak›m, gerilim,
güç, enerji, THD vs) tek tek izlen-
mesi çok zor ve zahmetli oldu-
¤undan ve ayn› anda izlenmesi
imkans›z oldu¤undan tüm bunla-
r›n ayn› anda tek ekranda izlene-
bilmesi.

Not: Enerji izleme otomasyonu
ile tüm elektriksel parametreler
izlendi¤inden sayaç otomasyonu-
nun yapt›¤› ifli de kapsayabilir.

Uygulama alanlar›: Fabrikalar,
al›flverifl merkezleri, organize sa-
nayi bölgeleri, hastaneler, ifl mer-
kezleri
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b- Sayaç Otomasyonu
Baz› durumlarda sadece enerji tü-
ketim noktalar›n›n tespiti ve mali-
yetlendirme / faturaland›rma ça-
l›flmalar›n›n yap›labilmesi için sa-
dece enerji bilgilerinin ölçülmesi
istenilebilir. Bu durumda sahaya
sadece sayaç koymak yeterli ola-
bilir.

Enerji izleme otomasyonuna ben-
zer flekilde sahadan sadece ener-
ji tüketimlerine ait veriler okunur
ve kaydedilir. Daha sonra kayde-
dilen bu verilerden rapor al›narak
belirli tarihler veya saatler aras›n-
daki tüketimler kontrol edilebilir. 

Pulse veya RS485 ç›k›fll›, bir elek-
tronik süzme sayaç ile enerji ana-
lizörlerinin birim fiyat› son dö-
nemlerde birbirine çok yak›n ol-
mas›ndan dolay› art›k çok tercih
edilir bir otomasyon modeli ola-
rak karfl›m›za ç›kmamaktad›r. 

Fiyat olarak biraz daha uygun
olan pulse ç›k›fll› elektronik bir
veya birden fazla süzme sayac›
bir PC sistemine ba¤lamak için
arada, sayaçlardan gelen pul-
se’lar› say›p RS485 sinyaline çe-

virecek bir PLC ve pulse say›c›
kullan›lmas› gerekmektedir. Bu
nedenle sayaçlar›n çok da¤›n›k
oldu¤u bir yerde neredeyse her 1-
3 sayaç bafl›na bir PLC/Pulse say›-
c› kullanmak gibi bir zorunluluk
do¤maktad›r. Birbirine çok yak›n
olan sayaçlarda ise 1 PLC kullan-
mak yeterli olmaktad›r. Fakat PLC
ile süzme sayaç bedelleri toplan-
d›¤›nda genellikle RS485 ç›k›fll›
bir analizör kullanmak çok daha
uygun ve kolay olmaktad›r. Ayn›
flekilde RS485 ç›k›fll› bir süzme
sayaç fiyat› tek bafl›na bir anali-
zör fiyat› ile neredeyse ayn› oldu-
¤undan, yine analizör kullan›p,
sayaç de¤erleri d›fl›nda di¤er
elektriksel parametreleri de izle-
mek hem fiyat hem de teknik ola-
rak çok daha uygun olmaktad›r. 

Genel olarak yap›labilecekler
flöyledir.

• PC ekran›nda enerji tüketimleri
online olarak izlenir, 
• Ayarlanan frekansta ölçülen de-
¤erler kaydedilir,
• Ayarlanan toplam üst eflik ener-
ji de¤erine ulafl›ld›¤›nda alarm
al›nabilir, 

• Al›nan alarm de¤erlerini tarih-
saati-de¤eri ile kaydedilir,
• Kaydedilen bilgilerden istenilen
tarih ve saat aral›klar›nda raporlar
al›nabilir, al›nan raporlar› di¤er
program formatlar›na (Access, Ex-
cell) aktar›labilir,
• Ölçülen veya rapor olarak al›-
nan de¤erler yaz›c›dan ç›kt› al›-
nabilir,
• Faturaland›rma yap›labilir,
• Tüketim noktalar›n›n tespiti ve
enerji tasarrufu önlemleri al›nma-
s›,
• Reaktif enerji tüketimlerinin sü-
rekli izlenmesi ve kay›t alt›na
al›nmas› vas›tas›yla, cezal› reaktif
enerji tüketim bedellerinin öden-
memesi sa¤lan›r,
• Üretimdeki enerji maliyetleri-
nin ç›kart›lmas› ve enerji tüketim-
lerinin kayd›.

Uygulama alanlar›: Fabrikalar,
al›flverifl merkezleri, organize sa-
nayi bölgeleri, hastaneler, ifl mer-
kezleri

2- Enerji Kalitesi / Devaml›l›¤›
‹zleme ve Kontrol Otomasyonu
Bu tip enerji otomasyonlar›nda
t›pk› 1 no’lu otomasyon modelin-
de oldu¤u gibi sahadaki bilgiler
okunup PC ekran›ndan izlenebi-
lir; fakat tüm bunlara ek olarak
otomatik veya manuel olarak sa-
hadaki bir tak›m ekipmanda (mo-
tor / flalter / kesici) PC üzerinden
kontrol (aç-kapa) edilebilir. Bu
nedenle 1 no’lu otomasyon mo-
delinde kullan›lan ara ekipmanla-
ra ek olarak sahadaki baz› ekip-
manlar› kumanda edebilmek için
PLC kullan›lmas› gerekmektedir. 

Zira sahada kontrol edilmesi ge-
reken flalter / kesici / motor / kli-
ma vb ekipmanlar tüm çal›flma
komutlar›n› bu PLC’lerin kontak-
lar› üzerinden alacaklard›r.  Tüm
bilgiler, bir veya birden fazla tek
hat flemas› sayfas› üzerinden izle-
nir. Ayr›ca sistemi tam olarak si-
mule etmek de mümkündür.
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Genel olarak yap›labilecekler ise
flöyledir.
• 1 no’lu otomasyon modelinin
tüm özellik ve avantajlar›na ek
olarak 
• Ar›za bilgisi gelen yerler oto-
matik / manuel olarak an›nda izo-
le edilebilir.
• O an on/off yap›lmas› gereken
noktalara an›nda müdahale edile-
rek gerekli ifllem yapt›r›labilir.
• Sistemin tam otomatik çal›flma-
s› sa¤lanabilir.
• ‹nsan hatas›na yer vermeyecek
flekilde otomatik / manuel ma-
nevralar yap›labilir.

3- Kontrol Otomasyonu
K›saca 2 no’lu otomasyon mode-
linin parametre izlemesiz flekli
olarak düflünülebilir. Sadece sa-
hadaki ekipmandan gelen durum
bilgilerine göre sistemdeki flalter-
kesici-motor vb ekipman›n on/off
pozisyonlar› bir tek hat flemas›
üzerinden izlenebilir. E¤er tercih
edilirse sahadaki ekipmana uzak-
tan otomatik veya manuel müda-
halede bulunmak mümkündür. 

Di¤er bir deyiflle say›sal de¤erleri
ölçmek kaydetmek ve bu say›sal
de¤erler üzerinden rapor / alarm-
lar almak genellikle bu otomas-
yon sisteminde pek tercih edil-
mez. Baz› durumlarda sadece tra-
fo-jeneratör gibi kaynaklar›n ve
baz› ç›k›fllar›n yük durumlar› ek-
randan say›sal olarak izlenir.
Alarm al›nabilecek veya kaydedi-
lebilecek tek data genellikle sis-
temdeki ekipman›n pozisyonlar›
ve konum de¤iflimleridir. 

Kontrol otomasyonuna yük oto-
masyonunu da dahil etmek pek
yanl›fl olmaz. Yük atma otomas-
yonu bir veya birden fazla PLC
taraf›ndan; kayna¤›n ve ayn› an-
da yüklerin; üzerlerindeki yük
miktar›n›n bir transducer arac›l›¤›
ile kontrol edilmesi ve yük de¤i-
flimlerinde e¤er kaynak gücü yük-
lerin tamam›n› karfl›lamayacak

kapasitede ise yüklerin kullan›c›-
n›n belirleyece¤i s›ra ve süre ile
devreden ç›kart›lmas› veya devre-
ye al›nmas› durumunu içerir.

Genel olarak yap›labilecekler ise
flöyledir.
• Ar›za bilgisi gelen yerler oto-
matik / manuel olarak an›nda izo-
le edilebilir.
• O an on/off yap›lmas› gereken
noktalara an›nda müdahale edile-
rek gerekli ifllem yapt›r›labilir.
• Sistemin tam otomatik çal›flma-
s› sa¤lanabilir.
• ‹nsan hatas›na yer vermeyecek
flekilde otomatik / manuel ma-
nevralar yap›labilir.
• Kayna¤›n bloke olarak off ol-
mas›n›n önüne geçilerek, yük se-
viyesi belirli bir de¤erde tutulabi-
lir.

Not: Anlat›lan tüm SCADA mo-
delleri tek bir SCADA alt›nda da
çal›flabilir.

Enerji Otomasyonunun Genel
Yap›s›
Enerji otomasyonu afla¤›daki te-
mel elemanlardan meydana gelir.
1- Enerji analizörü,
2- PLC,
3- SCADA yaz›l›m›,
4- Transducer, switch, sensör,
DC güç kayna¤›, otomasyon pa-
nosu,
5- PC,
6- Yaz›c›.

Sahadaki cihazlar ile PC’de çal›-
flan SCADA yaz›l›m›n›n haberlefl-
mesi ise farkl› yollarla olabilir. 

Bunlar;
- RS232/RS485 gibi seri iletiflim
portu üzerinde,
- Ethernet üzerinden,
- Modem üzerinden,
- Radyo modem üzerinden (wire-
less).

RS232/485 seri port üzerinden
iletiflim
Bu haberleflme modelinde RS485
haberleflme portuna sahip anali-
zörler birbirlerine paralel olarak
ba¤lanarak bir RS232/485 çeviri-
ci arac›l›¤› ile PC’de çal›flan SCA-
DA’ya bilgi aktar›rlar. Burada dik-
kat edilmesi gerekenler; 
- Ayn› hat üzerinde 31’den fazla
analizör ba¤lamamak gerekir.
E¤er ba¤lanmas› gerekiyor ise
araya bir sinyal kuvvetlendirici
ba¤lanmas› zorunludur. 
- Ayn› hattaki analizör say›s› artt›-
¤› müddetçe iletiflim hatt›n›n me-
safesi k›sal›r. Hat mesafesi uza-
d›kça analizörlerin iletiflim h›z›n›
düflürmek flartt›r. 
- E¤er RS485 üzerinden 1000
mt’den uzak bir noktaya bilgi ak-
tar›m› yap›lacak ise sinyal kuvvet-
lendirici kullan›lmal›d›r. 
- E¤er ekranda parametrelerin
h›zl› bir flekilde de¤iflmesi isteni-
yor ise PC taraf›nda com port sa-
y›s›n› artt›r›p, com port bafl›na
maksimum 5 analizör ba¤lamak
en do¤ru yöntem olacakt›r. (hat-
taki bir analizörün tüm bilgilerini
okumak yaklafl›k 800 ms sürmek-
tedir. E¤er ayn› hatta 10 analizör
var ise tüm analizörlerin okunup
ekranda okunan de¤erin de¤ifl-
mesi 8 s sürecektir.)
- E¤er birbirinden farkl› iletiflim
protokollerinde haberleflen ci-
hazlar var ise bu cihazlar birbirle-
ri ile ayn› hatta ba¤lanmamal›d›r.
- Hattaki her bir cihaz›n iletiflim
adresi birbirinden farkl› olmal›-
d›r.


